PM interacts with SAARC leaders to combat COVID-19 in
the region
March 15, 2020

ఈ
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COVID-19
తో
పోర ట నికి
స ర్క్(SAARC) న యకులతో సాంభ షిాంచ రు

ప్రధ ని

మ ర్చి 15, 2020

స ర్క్ దేశ ల కోసాం COVID -19 అత్యవసర నిధిని ఏర్ప టు చేయ లని ప్రధ ని
ప్రతిప దిాంచ రు
ఈ ప్ర ాంతాంలో COVID-19 తో పోర ట నికి ఒక సాంయుక్త వ్యూహ న్ని
రూప ాందిాంచడ నికి ప్రధ న మాంత్రి శ్రీ నరేాంద్ర మోడి వీడియో క న్ఫరెన్స్
ద్వ ర స ర్క్ దేశ ల న యకులతో సాంభ షిాంచ రు.
ఉమ్మడి చరిత్ర భవిత సమకక్య ఇాంత తక్కువ నోటీసులో సదస్సుకు హ జరకన న యకులకు ప్రధ ని కృతజ్ఞతలు
తెలిప రు మరియు సాంాాంధ లు పరస్పర మధ్య ప్రజల ప్ర చీన దేశ ల స ర్క్ .
అనుసాంధ నాం సమ జ ల
గురిాంచి ఆయన వక్క ణిస్తూ, ఈ సవ లును మన దేశ లు కలిసి
ఎదుర్కోవటాం తప్పదని చెప్ప రు.
ముాందున్న మ ర్గాం
ప్రధ నమాంత్రి మోడి సహక ర స్ఫూర్తితో అన్ని దేశ ల నుాండి స్వచ్ఛాంద
విర ళ ల ఆధ రాంగ COVID-19 అత్యవసర నిధిని రూప ాందిాంచ లని ప్రతిప దిాంచ రు,
ఈ నిధి కోసాం త లుత భ రతదేశాం 10 మిలియన్ డ లర్లు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడిాంది .
ుర్చు చర్యల తక్షణ ఎవరకన
దేశ లలో భ గస్వ మి నిధిని ఈ నిమిత్తాం
ఉపయోగిాంచుకోవచ్చుఅవసరమకతే ., ఇతర దేశ ల ఉపయోగ ర్థమక సిద్ధాంగ
ఉాంచడ నికి పరీక్ష
వస్తు స మగ్రి మరియు ఇతర పరికర లతో ప టు, వేగాంగ
స్పాందిాంచే
వకద్యులు
మరియు
నిపుణుల
ాృాంద న్ని
భ రత్
ఏర్ప టు
చేస్తోాందని ఆయన తెలియజేశ రు.
ప రుగు దేశ ల అత్యవసర ప్రతిస్పాందన ాృాంద లకు ఆన్లకన్ శిక్షణ తరగతులు
ఏర్ప టు చేయడ నికి మరియు వకరస్ వ హక లుగ ఉాండే అవక శాం ఉన్న వ రిని
మరియు వ రు కలసిన వ్యక్తులను గుర్తిాంచడాంలో సహ యపడట నికి భ రతదేశాం
య క్క సమగ్ర రోగ నిఘ వ్యవస్థ సర్వకలెన్స్ డిసీజ్ ఇాంటిగ్రేటెడ్(
కూ

నువేర్స ఫ్ట్

సిద్ధమని
ప్రస్తుత
.సూచిాంచ రు

ప్రధ నమాంత్రి

ఉన్న

వెనుక

తెలిప రు

)పోర్టల్డ

ఉత్తమ

ఉన్న

వాంటి
కేాంద్రాం
నిర్వహణ
విపత్తు
తీసుకుర వచ్చని
అాందుా టులోనికి

అమలులో

పాంచుకోవడ నికి
ఇప్పటికే

.

స ర్క్
విధ న లను
యాంత్ర ాంగ య లు

దక్షిణ సియ
ప్ర ాంతాంలో
అాంటువ్య ధుల
నియాంత్రణపక
పరిశోధనలను
సమన్వయాం చేయడ నికి ఒక సమకక్య పరిశోధన వేదికను సృష్టిాంచ లని ఆయన
సూచిాంచ రు .COVID-19 య క్క దీర్ఘక లిక ఆర్థిక పరిణ మ లపక మరియు ద ని
ప్రభ వాం నుాండి అాంతర్గత వ ణిజ్యాం మరియు స్థ నిక వ్య ప ర లను
ఎల
క ప డుకోవ లో నిపుణులచే మేధోమధనాం చేయ లని ఆయన సూచిాంచ రు.
ప్రతిప దిాంచిన చ రవలకక న యకులు ప్రధ నికి కృతజ్ఞతలు తెలిప రు కలిసి .
దేశ ల స ర్క్ మరియు పునరుద్ఘ టిాంచ రు ప్రధ ని సాంకల్ప న్ని పోర డ లనే
.అన్న రు పనిచేయ లని నమూన గ ఒక ప్రపాంచ నికి సహక రాం సాంయుక్త పరస్పర
అనుభవాం పాంచుక నుట
'ఆాందోళన క దు సిద్ధప టు' అనే మాంత్రమే భ రతదేశ నికి మ ర్గదర్శకాం అని
ప్రధ నమాంత్రి అన్న రు. శ్రేణి ప్రతిస్పాందన యాంత్ర ాంగాం, దేశాంలోకి
ప్రవేశిాంచేవ రిని
పరీక్షిాంచడాం,
టీవీ,
ప్రచురణ
మరియు
స మ జిక
మ ధ్యమ ల్లో ప్రజలలో అవగ హన క ర్యక్రమ లు, జా్ాు పడే అవక శాం ఉన్న
వ రిని చేరుకోవడ నికి ప్రత్యేక ప్రయత్న లు, రోగనిర్ధ రణ సౌకర్య లను
పెాంచడాం మరియు మహమ్మ రిని నిర్వహిాంచే ప్రతి దశకు నియమ లను అభివృద్ధి
చేయడాం
వాంటి
క్రియ శీలక
చర్యలను
ఆయన
విస్తృతపరిచ రు.
భ రతదేశాం వివిధ దేశ ల నుాండి ద ద పు 1400 మాంది భ రతీయులను విజయవాంతాంగ
తరలిాంచడమే క కుాండ , ‘ముాందు ప రుగు విధ నాం’ ప్రక రాం ప రుగు దేశ ల పౌరులను
క ాంతమాందిని తరలిాంచిాందని ఆయన అన్న రు.
అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని మ ట్ల డుతూ ఆఫ్ఘనిస్త న్ య క్క గ ప్ప
దుర్ాలత్వాం ఇర న్తో ాహిరాంగ సరిహద్దు కలిగి ఉాండడమే అని అన్న రు. విస్తరణ
క్రమ నమూన , టెలిమెడిసిన్ కోసాం ఒకటే విధ నాం రూప ాందిాంచడాం మరియు ప రుగు
దేశ ల
మధ్య
మరిఎక్కువ
సహక ర న్ని
ఆయన
ప్రతిప దిాంచ రు.
COVID-19 కేసులను పరిష్కరిాంచడ నికి భ రతదేశాం నుాండి వకద్య సహ యాం
చేసినాందుకు మరియు త మ్మిది మాంది మ ల్దీవులను వుహ న్ నుాండి తరలిాంచినాందుకు
అధ్యక్షుడు ఇా్రహీాం మ హమ్మద్ సోలిహ్ భ రత ప్రభుత్వ నికి కృతజ్ఞతలు
తెలిప రు
రాంగాంపక
పర్య టక
దేశాంలోని
.COVID-19 య క్క
ప్రతికూల
ప్రభ వ న్ని మరియు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపక ద ని ప్రభ వ న్ని ఆయన ఎత్తి
చూప రుసహక రాం మరిాంత మధ్య సాంస్థల అత్యవసర ఆరోగ్య దేశ ల ఆయన .,
ఆర్థిక ఉపశమన ప్య కేజీ రూపకల్పన మరియు ఈ ప్ర ాంత నికి దీర్ఘక లిక
పునరుద్ధరణ ప్రణ ళికను ప్రతిప దిాంచ రు.
కష్ట

క లాంలో

ఆర్థిక

వ్యవస్థను

ఆదుకునేాందుకు

స ర్క్

న యకులు

కలిసి

పనిచేయ లని అధ్యక్షుడు గోటాయ ర జపక్సే సిఫ రసు చేశ రు .COVID-19 ను
ఎదుర్కోవడాంలో అవలాంాిస్తున్న ఉత్తమ పద్ధతులను పాంచుకునేాందుకు మరియు
ప్ర ాంతీయ విషయ లను సమన్వయాం చేయడ నికి స ర్క్ మాంత్రి స్థ యి
సమూహ న్ని ఏర్ప టు చేయ లని ఆయన సిఫ ర్సు చేశ రు.
దిగ్ాాంధాం క లాంలో భ రతీయ విద్య ర్థులతో ప టు వుహ న్ నుాంచి 23 మాంది
ాాంగ్ల దేశ్ విద్య ర్థులను తిరిగి తీసుకువచ్చినాందుకు ప్రధ నమాంత్రి షేక్
హసీన
ప్రధ నమాంత్రి మోడీకి కృతజ్ఞతలు తెలిప రు మాంత్రులు ఆరోగ్య .
స ాంకేతిక ద్వ ర
.ప్రతిప దిాంచ రు

క న్ఫరెన్స్ వీడియో మధ్య క ర్యదర్శుల ప్ర ాంత మరియు
ఆమె
క నస గిాంచ లని
సాంభ షణను
స్థ యిలో

COVID-19 ను ఎదుర్కోవడ నికి నేప ల్ తీసుకున్న చర్యల గురిాంచి ప్రధ ని కెపి
శర్మ ఒలి స ర్క్ న యకులకు వివరిాంచ రు సమిష్టి దేశ ల స ర్క్ అన్ని .
మరియు దృమమకన ఎదుర్కోవట నికి మహమ్మ రిని ప్రయత్న లు మరియు జ్ఞ నాం
ఆయన
సహ యపడత యని
రూప ాందిాంచడాంలో
వ్యూహ న్ని
సమర్థవాంతమకన
.అన్న రు
మహమ్మ రి భౌగోళిక సరిహద్దులను ప టిాంచదు, అాందువల్ల దేశ లు కలిసి
పనిచేయడాం అన్నిాంటికన్న
ముు్యమని ప్రధ ని డ క్టర్ లోటే థెరిాంగ్
అన్న రు .COVID-19 య క్క ఆర్ధిక ప్రభ వాం గురిాంచి మ ట్ల డుతూ, మహమ్మ రి
చిన్న మరియు తేలికగ ప్రభ వితమయ్యే ఆర్థిక వ్యవస్థలను మరియెక్కువగ
ప్రభ వితాం చేస్తుాందన్న రు.
స ర్క్ సెక్రటేరియట్ తప్పనిసరిగ ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్య సమ చ రాం, డేట
మ ర్పిడి మరియు సమన్వయాం కోసాం జ తీయ అధిక రుల వర్కిాంగ్ గ్రూపును
ఏర్ప టు చేయ లని డ క్టర్ జ ఫర్ మీర్జ
ప్రతిప దిాంచ రు వ్య ధి .
ఆరోగ్య స ర్క్
ఆయన అభివృద్ధిని
ప్రతిప దిాంచ రు.

పాంచుకోవడ నికి ఎప్పటికప్పుడు డేట ను పర్యవేక్షణ
యాంత్ర ాంగ ల ప్ర ాంతీయ మరియు సమ వేశాం మాంత్రుల

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
website and may be referred to as the official press release.

